เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๘ ก

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มกราคม ๒๕๕๑

พระราชบัญญัติ
องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่ เ ป น การสมควรมี ก ฎหมายว า ด ว ยองค ก ารกระจายเสี ย งและแพร ภ าพสาธารณะ
แหงประเทศไทย
พระราชบัญ ญัตินี้ มีบ ทบัญ ญัติ บางประการเกี่ยวกับ การจํา กัดสิ ทธิ แ ละเสรีภาพของบุ คคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพ
สาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
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มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“รายการ” หมายความวา เนื้อหาที่ผลิตขึ้นเพื่อเผยแพรทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
ที่มิใชโฆษณา
“ผังรายการ” หมายความวา ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับรายการทั้งหมดที่จะเผยแพร ชวงเวลา
เผยแพรของแตละรายการ และประชาชนที่เปนกลุมเปาหมายของแตละรายการ
“ผูผ ลิตรายการ” หมายความวา ผูผ ลิตรายการเพื่อการเผยแพรทางวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน
“ผูผลิตรายการอิสระ” หมายความวา ผูผลิตรายการที่มิไดสังกัดหรือเปนพนักงานหรือลูกจาง
ของสถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศ นหรือบริษัทในเครือของสถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศนแหงใดหรือ
องคการสื่อสาธารณะใด และใหหมายความรวมถึงผูผลิตรายการอิสระที่ดําเนินกิจการในลักษณะธุรกิจ
ขนาดยอมและผูผลิตรายการระดับชุมชนดวย
“ผูสนับสนุนองคการ” หมายความวา ผูใหการสนับสนุนทางการเงิน ทรัพยสิน หรือสิ่งอื่นใด
แกองคการเพื่อประโยชนขององคการ
“เงินบํารุงองคการ” หมายความวา เงินที่เรียกเก็บจากผูมีหนาที่เสียภาษีตามกฎหมายวาดวย
สุราและกฎหมายวาดวยยาสูบตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้
“องคการ” หมายความวา องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
“คณะกรรมการนโยบาย” หมายความวา คณะกรรมการนโยบายองคการกระจายเสียงและ
แพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
“กรรมการนโยบาย” หมายความวา กรรมการนโยบายองคการกระจายเสียงและแพรภาพ
สาธารณะแหงประเทศไทย
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความวา คณะกรรมการบริหารองคการกระจายเสียงและแพร
ภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
“กรรมการบริหาร” หมายความวา กรรมการบริหารองคการกระจายเสียงและแพรภาพ
สาธารณะแหงประเทศไทย
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะ
แหงประเทศไทย
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มาตรา ๔ ให น ายกรั ฐ มนตรี และรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง รั ก ษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
การจัดตั้งและเงินทุน
มาตรา ๕ ใหจัดตั้งองคการกระจายเสี ยงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทยเป น
นิติบุคคล เรียกโดยยอวา “ส.ส.ท.” และใหใชชื่อเปนภาษาอังกฤษวา “Thai Public Broadcasting
Service” เรียกโดยยอวา “TPBS” ทําหนาที่เปนองคการสื่อสาธารณะดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน มีฐานะเปนหนวยงานของรัฐ ที่ไมใชสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณ แตดําเนินการภายใตทุน ทรัพยสิน และรายไดขององคการ
มาตรา ๖ ใหองคการมีสํานักงานใหญอยูในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกลเคียง และ
จะจัดตั้งสํานักงานสาขาขึ้น ณ ที่อื่นใดก็ได
มาตรา ๗ ใหองคการมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(๑) ดําเนิน กิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศ นที่จะสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่มี
คุณภาพและคุณธรรม บนพื้นฐานของความเปนไทย โดยผานทางบริการขาวสารที่เที่ยงตรง รอบดาน
สมดุล และซื่อตรงตอจรรยาบรรณ
(๒) ผลิตรายการทางดานขาวสาร สารประโยชนทางดานการศึกษา และสาระบันเทิง ที่มี
สัดสวนอยางเหมาะสมและมีคุณภาพสูง เนนความหลากหลายในมิติตาง ๆ โดยมุงดําเนิน การอยาง
ปราศจากอคติทางการเมืองและผลประโยชนเชิงพาณิชย และยึดถือผลประโยชนสาธารณะเปนสําคัญ
(๓) สงเสริมใหความรูแกประชาชนใหกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อประโยชน
ทั้งระดับชาติและระดับทองถิ่นผานทางการใหบริการขาวสารและสารประโยชนอื่น
(๔) สงเสริม เสรีภาพในการรับรูขาวสารเพื่อสรางสังคมประชาธิปไตยที่ประชาชนไดรับ
ขาวสารอยางเทาเทียมกัน
(๕) สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนทั้งทางตรงและทางออมในการกําหนดทิศทาง
การใหบริการขององคการเพื่อประโยชนสาธารณะ
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(๖) สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนอื่น
การดําเนินการตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหคํานึงถึงการเขาถึงและการใชประโยชนได
อยางทั่วถึงและเปนธรรมของประชาชน
มาตรา ๘ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไวใ นมาตรา ๗ ใหองคการมีอํานาจ
หนาที่หลัก ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีสถานีวทิ ยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน หรือเผยแพรรายการในระบบอื่น
หรือ เทคโนโลยี ทัน สมั ยอื่ น โดยมีเ ครื อข ายให บริ การครอบคลุม พื้น ที่ทั่ วประเทศหรือ ให มีส ถานี
วิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศนเพิ่มเติมเปนเครือขาย ไมเก็บคาสมาชิกและไมหารายไดจาก
การโฆษณา เวนแตเปนการสนับสนุนจากผูสนับสนุนองคการ
(๒) ใหบริการผลิตสื่อโสตทัศน หรือบริการระบบเครือขายสารสนเทศอื่น หรือบริการอื่นใด
ที่เกี่ยวของหรือเปนประโยชนตอการเผยแพรรายการ
(๓) ใหการสนั บสนุน และพัฒนาศักยภาพและการสรางสรรคการผลิตรายการของผูผ ลิ ต
รายการอิสระ
(๔) รวมมือกับหนวยงานของรัฐ องคกรภาคเอกชน ชุมชน หรือหนวยงานตางประเทศหรือ
องค การระหว างประเทศ หรื อ สถานี วิท ยุ ห รือ สถานี โ ทรทั ศ น ข ององคก ารสื่อ สารสาธารณะของ
ตางประเทศ ในการผลิตรายการอันเปนการสงเสริมความรูที่เปนประโยชนตอสาธารณะหรือสรางความ
รวมมือทางวัฒนธรรมระหวางกัน
(๕) กระทําการอื่น บรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดการใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
องคการ
มาตรา ๙ นอกจากอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๘ ใหองคการมีอํานาจทํากิจการ ดังตอไปนี้ดวย
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ
(๒) กอตั้งสิทธิ หรือกระทํานิติกรรมใด ๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักรเพื่อประโยชนในการ
ดําเนินกิจการขององคการ
(๓) เขารวมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นทั้งในประเทศและตางประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับ
วัตถุประสงคขององคการ
(๔) เรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบํารุง คาบริการ หรือคาตอบแทนอื่นใดในการใหบริการ
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(๕) ดําเนินการอื่นใดที่จําเปนหรือตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ
มาตรา ๑๐ กิจการขององคการไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
กฎหมายวาดวยแรงงานสัม พันธ กฎหมายวาดวยการประกัน สังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน
ทั้งนี้ ผูอํานวยการ พนักงาน และลูกจางขององคการตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กาํ หนดไว
ในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน
มาตรา ๑๑ ทุน ทรัพยสิน และรายไดขององคการ ประกอบดวย
(๑) เงินบํารุงองคการที่จัดเก็บตามมาตรา ๑๒
(๒) เงินและทรัพยสินที่ไดรับโอนมาตามมาตรา ๕๗ หรือตามกฎหมายอื่น
(๓) ทุนประเดิมที่รัฐจายใหเปนการอุดหนุนตามมาตรา ๖๐
(๔) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาบริการ หรือคาตอบแทนอื่นใดในการใหบริการ
(๕) เงินหรือทรัพยสินอื่นใดที่ไดรับจากผูสนับสนุนองคการ
(๖) รายไดหรือการหาประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาขององคการ
(๗) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินขององคการ
การรับ เงิ น ตาม (๕) ต อ งไม เ ปน การกระทํ า ที่ ทํา ใหอ งค การขาดความเป น อิ สระในการ
ดําเนินงาน หรือใหกระทําการอันขัดหรือแยงตอวัตถุประสงคขององคการ
รายได ใ นการดํา เนิ น กิจ การขององคก ารนอกจาก (๒) และ (๓) ต อ งนํา ไปใชใ นการ
สนับสนุนพัฒนาศักยภาพและใหโอกาสสรางสรรคแกผูผลิตรายการอิสระในอัตราที่คณะกรรมการ
นโยบายกําหนด แตตองไมเกินรอยละสิบของรายไดดังกลาว
รายไดขององคการตามวรรคหนึ่งไมตองนําสงเปน รายไดของแผน ดิน ตามกฎหมายวาดวย
เงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
มาตรา ๑๒ ใหองคการมีอํานาจจัดเก็บเงินบํารุงองคการจากผูมีหนาที่เสียภาษีตามกฎหมาย
วาดวยสุราและกฎหมายวาดวยยาสูบ ในอัตรารอยละหนึ่งจุดหาของภาษีที่เก็บจากสุราและยาสูบตาม
กฎหมายวาดวยสุราและกฎหมายวาดวยยาสูบ และจัดสรรใหเปนรายไดขององคการ โดยใหมีรายได
สูงสุดปงบประมาณละไมเกินสองพันลานบาท และใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีอํานาจในการ
ปรับเพิ่ม รายไดสูงสุดตามมาตรานี้ทุกสามป เพื่อใหองคการมีรายไดเพียงพอตอการดําเนิน การตาม

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๘ ก

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มกราคม ๒๕๕๑

วัตถุประสงค โดยใหพิจารณาถึงอัตราเงินเฟอของปที่ผานมาประกอบกับขอบเขตการดําเนินงานของ
องคการที่เปลี่ยนแปลงไปและผลการประเมินการดําเนินงานขององคการตามมาตรา ๕๐
รายไดขององคการตามวรรคหนึ่งสวนที่เกินจากรายไดสูงสุดที่กําหนดไว ใหองคการนําสงเปน
รายไดแผนดิน
การคํานวณเงินบํารุงองคการตามอัตราที่กําหนดในวรรคหนึ่ง หากมีเศษของสตางค ใหปดทิ้ง
มาตรา ๑๓ เพื่อประโยชนในการจัดเก็บและสงเงินบํารุงองคการ
(๑) ใหกรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรเปนผูเรียกเก็บเงินบํารุงองคการเพื่อนําสงเปนรายได
ขององคการ โดยสวนที่ ไมเกิน จากรายไดสูงสุด ที่กําหนดในมาตรา ๑๒ ไมตองนําสงเปน รายได
แผนดิน ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด
(๒) เงินบํารุงองคการ ใหถือเปนภาษี แตไมใหนําไปรวมคํานวณเปนมูลคาของภาษี
ในการนําสงเงินบํารุงองคการ ใหกรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรหักคาใชจายไวในอัตรา
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศกําหนด แต ไ ม เ กิ น ร อ ยละหนึ่ ง จุ ด ห า ของเงิ น บํ า รุ ง
องคการที่เก็บได
มาตรา ๑๔ ใหผูมีหนาที่เสียภาษีตามกฎหมายวาดวยสุราและกฎหมายวาดวยยาสูบ มีหนาที่
สงเงินบํารุงองคการตามอัตราที่กําหนดตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง พรอมกับการชําระภาษีตามระเบียบที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด
มาตรา ๑๕ ในกรณีที่ผูมีหนาที่เสียภาษีตามกฎหมายวาดวยสุราและกฎหมายวาดวยยาสูบ
ไดรับการงดเวน ยกเวน ลดหยอน หรือคืนภาษี ใหไดรับการงดเวน ยกเวน ลดหยอน หรือคืนเงิน
บํารุงองคการดวย ตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด
มาตรา ๑๖ ในกรณีที่ผูมีหนาที่สงเงินบํารุงองคการไมสงเงินบํารุงองคการ หรือสงภายหลัง
ระยะเวลาที่กําหนดหรือสงเงินบํารุงองคการไมครบตามจํานวนที่ตองสง นอกจากจะมีความผิดตาม
พระราชบัญญัติน้แี ลว ใหเสียเงินเพิ่มในอัตรารอยละหนึ่งจุดหาตอเดือนของจํานวนเงินที่ไมสงหรือสง
ภายหลังระยะเวลาที่กําหนดหรือจํานวนที่สงขาดไป แลวแตกรณี นับแตวันครบกําหนดสงจนถึงวันที่สง
เงินบํารุงองคการ แตเงินเพิ่มที่คํานวณไดมิใหเกินจํานวนเงินบํารุงองคการ และใหถือวาเงินเพิ่มนี้เปน
เงินบํารุงองคการดวย
ในการคํานวณระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๘ ก

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มกราคม ๒๕๕๑

หมวด ๒
การบริหารและการดําเนินกิจการ
สวนที่ ๑
คณะกรรมการนโยบาย
มาตรา ๑๗ ให มี ค ณะกรรมการนโยบายองค ก ารกระจายเสี ย งและแพร ภ าพสาธารณะ
แหงประเทศไทย ประกอบดวยประธานกรรมการนโยบายคนหนึ่ง และกรรมการนโยบายอื่นอีกแปดคน
ซึ่งสรรหาและแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนบุคคลผูมีความรู ประสบการณ และเปนผูที่มีผลงานหรือ
เคยปฏิบัติงานที่แสดงใหเห็นถึงการเปนผูมีความรูหรือความเชี่ยวชาญ ดังตอไปนี้
(๑) ดานกิจการสื่อสารมวลชน จํานวนสองคน
(๒) ดานการบริหารจัดการองคกร จํานวนสามคน
(๓) ดานการสงเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุม ชนหรือทองถิ่น การเรียนรูแ ละศึกษา
การคุมครองและพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว หรือการสงเสริมสิทธิของผูดอยโอกาสทางสังคม
จํานวนสี่คน
ใหผูอํานวยการเปนเลขานุการของคณะกรรมการนโยบาย
มาตรา ๑๘ ใหมีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งจํานวนสิบหาคน ทําหนาที่คัดเลือกบุคคลที่
สมควรไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการนโยบาย ประกอบดวย
(๑) ประธานสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ
(๒) นายกสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย
(๓) นายกสมาพันธสมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
(๔) ประธานสภาสถาบันนักวิชาการดานสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย
(๕) ประธานคณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน
(๖) ประธานสหพันธองคกรผูบริโภค
(๗) ประธานสภาองคการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ
(๘) ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๘ ก
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๑๔ มกราคม ๒๕๕๑

(๙) นายกสภาทนายความ
(๑๐) ประธานสถาบันสิ่งแวดลอมไทย
(๑๑) ผูจัดการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(๑๒) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(๑๓) ปลัดกระทรวงการคลัง
(๑๔) ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
(๑๕) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในกรณีที่ผู ดํารงตําแหนง ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) หรื อ (๑๐)
ไม สามารถเขา ประชุม ได ผู ที่เ ขา ประชุม แทนตอ งเปน ผู ที่ไ ดรั บมอบหมายจากที่ ประชุ ม ของสภา
คณะกรรมการหรือสถาบันขององคการนั้นใหเขาประชุมแทน
ในกรณีที่ไมมีกรรมการสรรหาครบตามที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ไดภายในเวลาสามสิบวันนับแตเมื่อมีเหตุใหทําการสรรหา ใหคณะกรรมการสรรหาประกอบดวย
กรรมการสรรหาที่เหลืออยู แตตองไมนอยกวาสิบคน
กรรมการสรรหาไมมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการนโยบาย
ใหคณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเปน ประธานกรรมการสรรหา และ
เลือกกรรมการสรรหาอีกคนหนึ่งเปนเลขานุการกรรมการสรรหา
หลักเกณฑและวิธีการสรรหา ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนด ทั้งนี้ ตองคํานึงถึง
ความโปรงใสและความเปนธรรมในการสรรหา
ใหองคการทําหนาที่เปนหนวยงานธุรการในการดําเนินการสรรหา
มาตรา ๑๙ ผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการนโยบายตองมีคุณสมบัติแ ละไมมีลักษณะ
ตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ
(๓) สามารถปฏิบัติหนาที่ไดดวยความเปนอิสระ เปนกลาง และสุจริต
(๔) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๘ ก
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๑๔ มกราคม ๒๕๕๑

(๕) ไมเปนบุคคลที่เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกตั้งแตสองปขึ้นไปโดยไดพนโทษมายังไมถึง
หาปในวันที่ไดรับการเสนอชื่อ เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
(๖) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริตตอหนาที่หรือประพฤติชั่วอยางรายแรงหรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการ
(๗) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากงาน เพราะทุจริตตอหนาที่หรือถือวากระทํา
การทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน
(๘) ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสิน ตกเปนของแผน ดินเพราะร่ํารวย
ผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
มาตรา ๒๐ ในการสรรหากรรมการนโยบาย ใหคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือก
บุคคลผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๗ รวมทั้งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๙ และ
ยินยอมใหเสนอชื่อเขารับเลือก จํานวนเทากับจํานวนกรรมการนโยบายที่จะไดรับแตงตั้ง
เมื่อไดคัดเลือกบุคคลเปนกรรมการนโยบายครบจํานวนแลว ใหผูที่ไดรับเลือกทั้งหมดประชุม
รวมกันเพื่อเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานกรรมการนโยบาย
ใหคณะกรรมการสรรหาแจงรายชื่อประธานกรรมการนโยบายและกรรมการนโยบายพรอม
หลั กฐานแสดงคุณ สมบั ติแ ละการไมมี ลั กษณะตอ งห ามตลอดจนความยิ น ยอมของบุค คลดัง กล า ว
ตอนายกรัฐมนตรี เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการนโยบาย
ใหนายกรัฐมนตรีประกาศรายชื่อคณะกรรมการนโยบายในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๑ ในขณะดํารงตําแหนง กรรมการนโยบายตอง
(๑) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ เวนแตอาจารยผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
(๒) ไมเปนผูดํารงตําแหนงในทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น กรรมการ
หรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(๓) ไมเปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๘ ก
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(๔) ไม เ ป น หุ น ส ว น กรรมการ พนั ก งานในห า งหุ น ส ว นหรื อ บริ ษั ท ที่ ป ระกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือกิจการโทรคมนาคม หรือในหางหุนสวนบริษัทที่ประกอบกิจการ
เปนผูผลิตรายการใหองคการ
ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากนายกรัฐ มนตรีเปนกรรมการนโยบายผูใดมีลักษณะตองหามตาม
วรรคหนึ่งตองลาออกจากการที่เปนบุคคลซึ่งมีลักษณะตองหามตั้งแตวันที่มีเหตุดังกลาว ในกรณีที่ผูนั้นมิได
ลาออกภายในเวลาที่กําหนด ใหถือวาผูนั้น ไมเคยไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการนโยบาย และให
ดําเนินการสรรหากรรมการนโยบายใหมแทน
มาตรา ๒๒ ประธานกรรมการนโยบายและกรรมการนโยบายจะตองไมเปนผูมีสวนไดเสีย
ในกิจการที่กระทํากับองคการ หรือในกิจการที่เปนการแขงขันกับกิจการขององคการ ทั้งนี้ ไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออม เวนแตการเขาบริหารหรือเขารวมดําเนินกิจการรวมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
ตามที่คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย
มาตรา ๒๓ กรรมการนโยบายมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป
ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกําหนดสองป ใหกรรมการนโยบายออกจากตําแหนงจํานวนสี่คนโดย
วิธีการจับสลาก และใหถือวาการออกจากตําแหนงโดยการจับสลากดังกลาวเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ
เมื่อครบกําหนดตามวาระดังกลาวในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดแ ตงตั้งกรรมการนโยบายขึ้นใหม
ใหกรรมการนโยบายซึ่งพน จากตําแหนงตามวาระนั้น อยูใ นตําแหนงเพื่อดําเนิน งานตอไปจนกวา
กรรมการนโยบายซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
กรรมการนโยบายซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตไมเกินสองวาระติดตอกัน
มาตรา ๒๔ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการนโยบายพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๙
(๔) กระทําการอันเปนการฝาฝนมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒
(๕) ตองคําพิพากษาใหจําคุก แมคดีนั้นจะยังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ เวนแตเปน
กรณีที่คดียังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ
หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๘ ก

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มกราคม ๒๕๕๑

เมื่อมี กรณีต ามวรรคหนึ่ง ใหดํ าเนิน การสรรหาผูดํา รงตํา แหน งแทน เว น แต ผูนั้น มี วาระ
เหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน และใหนํามาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑
มาใชบั งคับโดยอนุโลม และใหผู ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหน งแทนอยูใ นตํ าแหนง เทากับ วาระที่
เหลืออยูของกรรมการนโยบายผูซึ่งตนแทน
ในระหวางดําเนินการสรรหากรรมการนโยบายตามวรรคสอง ใหกรรมการนโยบายเทาที่
เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได โดยใหถือวาคณะกรรมการนโยบายประกอบดวยกรรมการนโยบายเทาที่
เหลืออยู เวนแตมีกรรมการนโยบายเหลืออยูไมถึงหาคน
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่ประธานกรรมการนโยบายพนจากตําแหนงดวยเหตุตามมาตรา ๒๓
วรรคสอง หรือมาตรา ๒๔ ใหที่ประชุมกรรมการนโยบายเลือกกรรมการนโยบายคนหนึ่งปฏิบัติหนาที่
ประธานกรรมการนโยบายไปพลางก อน จนกวาจะมีกรรมการนโยบายครบจํานวน จึงใหกรรมการ
นโยบายทั้งคณะเลือกผูที่ทําหนาที่ประธานกรรมการนโยบายตอไป
มาตรา ๒๖ การประชุ ม คณะกรรมการนโยบายต อ งมี ก รรมการนโยบายมาประชุ ม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ถาประธานกรรมการนโยบายไม อยู ในที่ ประชุ มหรื อไม สามารถปฏิ บั ติ หน าที่ ได ให กรรมการ
นโยบายเลือกกรรมการนโยบายคนหนึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุม
มาตรา ๒๗ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการนโยบายคนหนึ่ง
ใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
เสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๒๘ คณะกรรมการนโยบายมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายโดยทั่วไปขององคการ
(๒) คุมครองรักษาความเปนอิสระของคณะกรรมการบริหาร ผูอํานวยการ และพนักงานให
ปลอดจากการแทรกแซงใด ๆ
(๓) ให ค วามเห็ น ชอบแผนการบริ ห ารกิ จ การและแผนการจั ด ทํ า รายการขององค ก าร
ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคตามมาตรา ๗
(๔) ใหความเห็นชอบงบประมาณขององคการ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๘ ก
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(๕) ควบคุ ม การดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการบริ ห ารให เ ป น ไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการนโยบาย
(๖) กําหนดใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของรายการ
(๗) กํา หนดขอ บั งคั บ ดา นจริ ย ธรรมของกรรมการบริ ห าร ผู อํา นวยการ ผู บ ริห ารของ
องคการ พนักงานและลูกจางขององคการ และบทลงโทษ
(๘) กํากับดูแลเพื่อใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะและคําติช ม ตลอดจนขอรองเรียนของ
ประชาชนตอองคการ ไดรับการพิจารณาอยางเหมาะสมและรวดเร็ว
(๙) กําหนดระเบี ยบกลางเกี่ ยวกับการบริ หารงานบุค คล การเงิ น การงบประมาณและ
ทรัพยสิน การมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารดําเนินการตาง ๆ และการดําเนินกิจการโดยทั่วไป
(๑๐) แตงตั้งคณะกรรมการบริหารตามมาตรา ๒๙
(๑๑) แตงตั้งและถอดถอนผูอํานวยการตามมาตรา ๓๑
(๑๒) กําหนดคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอื่นของผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการ
ตามมาตรา ๓๗
(๑๓) กําหนดขอบังคับดานจริยธรรมของวิช าชีพเกี่ยวกับ การผลิต และการเผยแพรรายการ
ขององคการตามมาตรา ๔๒
(๑๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องรองเรียนจากประชาชนตามมาตรา ๔๖
(๑๕) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปเพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภา และเผยแพรตอสาธารณชนตามมาตรา ๕๒
(๑๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัตไิ วในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
สวนที่ ๒
คณะกรรมการบริหาร
มาตรา ๒๙ ใหคณะกรรมการนโยบายแตงตั้งคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่งประกอบดวย
ผูอํานวยการเปนประธานกรรมการโดยตําแหนง ผูดํารงตําแหนงระดับบริหารขององคการจํานวนไม
เกินหกคนเปนกรรมการ และกรรมการบริหารอื่นอีกไมเกินสี่คน
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กรรมการบริหารอื่นตามวรรคหนึ่งตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๙
และมาตรา ๒๑ และเปน ผูมีความรูหรือความเชี่ยวชาญและมีผลงานปรากฏแกสาธารณะทางดาน
สื่อสารมวลชน การบริหารจัดการ สังคม วัฒนธรรม หรือนิติศาสตร
กรรมการบริหารตองไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับองคการหรือในกิจการที่เปน
การแขงขันกับกิจการขององคการ ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เวนแตการเขาบริหารหรือเขา
ร ว มดํ า เนิ น กิ จ การร ว มทุ น กั บ บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลอื่ น ตามที่ ค ณะกรรมการนโยบายหรื อ คณะ
กรรมการบริหาร แลวแตกรณี มอบหมาย
ในกรณีที่ผูอํานวยการพนจากตําแหนงใหกรรมการบริหารตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงดวย
ใหนําความในมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง มาใชบังคับกับการพนจากตําแหนงของกรรมการบริหาร
ดวยโดยอนุโลม
ใหคณะกรรมการบริหารปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด และมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ควบคุม ดูแลการผลิ ตรายการหรือการสรา งสรรค รายการขององค การใหเปน ไปตาม
นโยบายของคณะกรรมการนโยบาย
(๒) กํากับดูแลการปฏิบัติงานขององคการใหเปน ไปตามกฎหมายหรือระเบียบ ขอบังคับ
ขององคการในกรณีที่มีการรองเรียนของประชาชน
(๓) จั ด ทํ า แผนการบริ ห ารกิ จ การและแผนการจั ด ทํ า รายการขององค ก ารเสนอต อ
คณะกรรมการนโยบายเพื่อใหความเห็นชอบ
(๔) จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาองค ก าร แผนพั ฒ นาบุ ค ลากร และแผนการเงิ น เสนอต อ
คณะกรรมการนโยบาย
(๕) จัดทําแผนแมบทพัฒนาเครือขาย
(๖) ประเมินคุณภาพของรายการที่มีการเผยแพร
(๗) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย
มาตรา ๓๐ ใหประธานกรรมการนโยบาย กรรมการนโยบาย และกรรมการบริหารอื่นตาม
มาตรา ๒๙ ไดรับประโยชนตอบแทนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
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สวนที่ ๓
ผูอํานวยการ
มาตรา ๓๑ ให อ งค ก ารมี ผู อํ า นวยการคนหนึ่ ง และรองผู อํ า นวยการตามจํ า นวนที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด
คณะกรรมการนโยบายเปนผูมีอํานาจแตงตั้งและถอดถอนผูอํานวยการ
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการใหเปนไปตามขอบังคับของคณะกรรมการนโยบาย
ในกรณีที่ไมมีผูอํานวยการหรือผูอํานวยการไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองผูอํานวยการที่มี
อาวุ โ สตามลํา ดั บ ปฏิ บั ติ หน า ที่ แ ทน ถ า ไม มี ร องผูอํ า นวยการ ให ค ณะกรรมการนโยบายแต ง ตั้ ง
กรรมการบริหารคนหนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาที่แทน
มาตรา ๓๒ ผูอํานวยการตองเปนผูสามารถทํางานใหแ กองคการไดเต็มเวลาและเปนผูนํา
และรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององคการและการผลิตรายการตามนโยบายของคณะกรรมการ
นโยบาย และตองเปนผูที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณในวันที่ไดรับการแตงตั้ง
(๓) มีความรูความเขาใจและมีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณในกิจการวิทยุกระจายเสียง
กิจการวิทยุโทรทัศน หรือการสื่อสารมวลชน
(๔) ไมมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๑๙ (๔) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘)
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น กรรมการ
หรือผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่
พรรคการเมือง
(๖) ไมเปน กรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ของรัฐ เจาหนาที่ หรือลูกจางของ
องคการ หรือที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญที่มีสัญญาจางกับองคการ
(๗) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับองคการ หรือในกิจการที่เปนการแขงขันกับ
กิจการขององคการ ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เวน แตการเขาบริหารหรือเขารวมดําเนิน
กิจการรวมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบาย หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย
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ในการบริหารกิจการขององคการ ผูอํานวยการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการนโยบาย
มาตรา ๓๓ การแตงตั้งผูอํานวยการตองทําเปนสัญญาจางตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด โดยประธานกรรมการนโยบายเปนผูลงนามในสัญญาจาง
สัญญาจางตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีขอกําหนดเกี่ยวกับการดํารงตําแหนง เงื่อนไขการทํางาน
การประเมินผลงาน การพนจากตําแหนง การเลิกจาง คาจาง และผลประโยชนอื่นของผูอํานวยการ
มาตรา ๓๔ ผูอํ านวยการโดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการนโยบายจะแต งตั้ งรอง
ผูอํานวยการจากผูซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๒ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ไมเกินจํานวนที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด เพื่อชวยเหลือผูอํานวยการในการปฏิบัติหนาที่ก็ได
การแตงตั้งรองผูอํานวยการใหทําเปนสัญญาจางกับองคการตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย โดยใหผูอํานวยการเปนผูลงนามในสัญญาจาง
ใหนําความในมาตรา ๓๓ วรรคสอง มาใชบังคับกับสัญญาจางรองผูอํานวยการโดยอนุโลม
มาตรา ๓๕ ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการอยูในตําแหนงตามระยะเวลาที่กําหนดไวใน
สัญญาจาง ซึ่งตองไมเกินคราวละสี่ป แตอาจไดรับแตงตั้งอีกได
มาตรา ๓๖ นอกจากการพ น จากตํ า แหน ง ตามระยะเวลาที่ กํ า หนดไว ใ นสั ญ ญาจ า ง
ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๔ แลวแตกรณี
(๔) ไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
(๕) คณะกรรมการนโยบายมีมติใหถอดถอนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ
จํานวนคณะกรรมการนโยบายทั้งหมดในขณะนั้น มติใหถอดถอนนี้ตองแสดงเหตุผลซึ่งอยางนอยตอง
ประกอบดวยขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขอพิจารณา และขอสนับสนุนการใชดุลพินิจ ทั้งนี้ เวนแต
กรณีของรองผูอํานวยการ ใหผูอํานวยการเปนผูถอดถอน โดยแสดงขอเท็จจริงและใหเหตุผลของการ
ถอดถอนดวย
(๖) ถูกเลิกจางตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาจาง
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มาตรา ๓๗ คาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอื่นของผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการ
ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยคํานึงถึงความรูความสามารถ ประสบการณ และ
ภาระของงาน และเทีย บเคี ยงกั บอัต ราค าตอบแทนของผู บริห ารในตํา แหน งลัก ษณะเดีย วกัน หรื อ
ใกลเคียงกันของภาคเอกชน
มาตรา ๓๘ ในการปฏิบัติหนาที่ ใหผูอํานวยการมีอํานาจ
(๑) ออกระเบียบในการบริหารกิจการขององคการ รวมทั้งระเบียบและวิธีปฏิบัติงานของ
พนักงานหรือลูกจางขององคการ ทั้งนี้ โดยไมขัดหรือแยงกับระเบียบกลางที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
(๒) ทําสัญญาจาง เลิกจาง เลื่อน ลด หรือตัดเงิน เดือนหรือคาจาง ตลอดจนลงโทษทาง
วินัยแกพนักงานและลูกจางขององคการตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
(๓) แตงตั้งนายสถานีและคณะกรรมการบริหารสถานี
มาตรา ๓๙ ในกิ จ การที่ เ กี่ ย วกั บ บุ ค คลภายนอก ให ผู อํ า นวยการเป น ผู แ ทนองค ก าร
เพื่อการนี้ ผูอํานวยการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดกระทํากิจการแทนก็ไดตามระเบียบที่คณะกรรมการ
นโยบายกําหนด
นิติกรรมที่ผูอํานวยการกระทําโดยฝาฝนระเบียบที่ออกตามมาตรา ๒๘ (๙) หรือมาตรา ๓๘
(๑) และ (๒) ยอมไมผูกพันองคการ เวนแตคณะกรรมการนโยบายหรือคณะกรรมการบริหาร แลวแตกรณี
จะไดใหสัตยาบัน
มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ไมมีผูอํานวยการและรองผูอํานวยการพรอมกัน ใหคณะกรรมการนโยบาย
แตงตั้งกรรมการบริหารหรือพนักงานขององคการคนหนึ่งเปนผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ
ใหผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับผูอํานวยการ
มาตรา ๔๑ ให ป ระธานกรรมการนโยบาย กรรมการนโยบาย กรรมการบริ ห าร
ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ และพนักงานขององคการ เปนเจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ให ป ระธานกรรมการนโยบาย กรรมการนโยบาย กรรมการบริ ห าร ผู อํ า นวยการและ
รองผูอํานวยการ เปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
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หมวด ๓
ขอบังคับดานจริยธรรมของวิชาชีพ
มาตรา ๔๒ ใหคณะกรรมการนโยบายจัดทําขอบังคับดานจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการ
ผลิตและการเผยแพรรายการ โดยคํานึงถึงความเห็นของตัวแทนพนักงานและลูกจางขององคการ ผูผลิต
รายการ ผู รั บ ชมและรั บ ฟ ง รายการ และผู ท รงคุณ วุ ฒิ ด า นนิ เ ทศศาสตร วารสารศาสตร และ
สื่อสารมวลชน เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน การผลิต การจัดหาและการเผยแพรรายการของ
องคการ
ขอบังคับดานจริยธรรมของวิช าชีพตามวรรคหนึ่ง อยางนอยตองครอบคลุม เนื้อหาสาระใน
เรื่องดังตอไปนี้
(๑) ความเที่ยงตรง ความเปนกลาง และความเปนธรรม
(๒) ความเปนอิสระของวิชาชีพ และความรับผิดชอบตอสาธารณชน
(๓) การเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ความเปนสวนตัว และการคุมครองสิทธิสวนบุคคล
(๔) การคุ ม ครองเด็ ก และเยาวชนจากรายการที่ แ สดงออกถึ ง ความรุ น แรง การกระทํ า
อันผิดกฎหมายหรือศีลธรรม อบายมุข และภาษาอันหยาบคาย
(๕) การปฏิบัติตอเหยื่อผูเคราะหรายและผูที่อยูในภาวะเศราโศก
(๖) การจายเงินแกแหลงขาว การรับรางวัลหรือผลประโยชนตอบแทนเพื่อใหเสนอขาว หรือ
มีสวนรวมในการกระทําใดอันกระทําใหขาดความเปนธรรมและความเปนอิสระของวิชาชีพ
(๗) การปกปองและปฏิบัติตอแหลงขาวอยางเปนธรรม
ใหคณะกรรมการนโยบายเผยแพรขอบังคับดานจริยธรรมที่จัดทําขึ้นตามวรรคหนึ่งตอสาธารณชน
หมวด ๔
การเผยแพรรายการ
มาตรา ๔๓ รายการที่ใหบริการผานสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือสถานีวิทยุโทรทัศ นของ
องคการตองมีเนื้อหาและคุณคา ดังนี้
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(๑) ขาวสารที่มีผลกระทบตอสาธารณะที่เสนออยางเที่ยงตรง รวดเร็ว ทัน ตอเหตุการณ
รอบดาน และเปนธรรม ในสัดสวนที่พอเพียงในชวงที่มีผูรับชมและรับฟงมาก
(๒) รายการที่สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น
ตอประเด็นที่สําคัญตอสาธารณะซึ่งมีความคิดเห็นแตกตางกันในสังคม บนพื้นฐานของขอมูลที่ถูกตอง
มีสมดุลของความคิดเห็นฝายตาง ๆ และมีการวิเคราะหอยางมีเหตุผล
(๓) รายการที่สงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและรายการที่
สงเสริมการศึกษาในวิทยาการสาขาตาง ๆ และการเรียนรูของเด็กและเยาวชนอยางเพียงพอ โดยคํานึง
ถึงเวลาที่สะดวกตอการรับชมและรับฟง
(๔) รายการกีฬา นันทนาการ และรายการที่สงเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
(๕) รายการที่สงเสริมเอกลักษณของความเปน ไทย ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
ความสมานฉันทในสังคม ตลอดจนสนับสนุนใหผูดอยโอกาสในสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือ
นําเสนอขอมูลของตน
(๖) รายการบันเทิงที่สรางสรรค สงเสริมคุณคาที่ดีงามของสังคม หรือยกระดับสุนทรียภาพ
ของประชาชน
(๗) รายการที่เปนการสนับสนุนผูผลิตรายการอิสระ ซึ่งตองจัดสรรเวลาใหอยางเพียงพอ
การจัดทําผังรายการเปนดุลยพินิจขององคการ และตองไมมีลักษณะที่เอื้อประโยชนหรือตอบแทน
ในเชิงพาณิชย
ผูอํานวยการตองจัดทําผังรายการเสนอตอคณะกรรมการบริหารเพื่ออนุมัติทุกสามเดือน
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผังรายการอยางมีนัยสําคัญ ใหผูอํานวยการจัดทําผังรายการที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเสนอตอคณะกรรมการบริหารเพื่ออนุมัติ
ในการจัดทํารายการตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการนโยบายกําหนดมาตรการโดยรับฟง
ความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของเพื่อใหมีบริการที่เหมาะสมในการสงเสริมใหคนพิการสามารถเขาถึงหรือ
ใชประโยชนรายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนขององคการได
มาตรา ๔๔ ใหองคก ารจัดเก็ บวัสดุที่ บัน ทึกรายการที่ มีการเผยแพรอั น เปน ที่ส นใจของ
ประชาชนเพื่อประโยชนในทางประวัติศาสตร

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๘ ก

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มกราคม ๒๕๕๑

ใหองคการใหบริการแกประชาชนในการรับฟงและรับชมรายการที่บันทึกในวัสดุตามวรรคหนึ่ง
โดยเก็บคาบริการได
หมวด ๕
สภาผูชมและผูฟงรายการ และการรับเรื่องรองเรียน
มาตรา ๔๕ เพื่อประโยชนในการพัฒนาการใหบริการและการผลิตรายการขององคการใหมี
คุณภาพสอดคลองกับประโยชนสาธารณะและสังคม และสะทอนความตองการของผูใชบริการ รวมทั้ง
ส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มของประชาชนในการกํ า หนดนโยบาย ให มี ส ภาผู ช มและผู ฟ ง รายการ
ซึ่งคณะกรรมการนโยบายแตงตั้งจํานวนไมเกินหาสิบคน ประกอบไปดวยตัวแทนของประชาชนในภูมิภาค
และกลุมตาง ๆ ที่หลากหลาย และมีความสมดุล เพื่อรับฟงความคิดเห็นและคําแนะนําจากประชาชนใน
วงกวางตอการผลิตรายการขององคการ โดยใหมีการประชุมอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
คณะกรรมการนโยบายอาจกําหนดใหมีสภาผูช มและผูฟงรายการแยกยอยตามภูมิภาคก็ได
โดยคํานึงถึงความตองการของภูมิภาคและความหลากหลายของสังคม
ใหคณะกรรมการบริหารดําเนินการรวบรวมความเห็นและคําแนะนําที่ไดรับจากสภาผูชมและ
ผูฟงรายการตามวรรคหนึ่ง เสนอตอคณะกรรมการนโยบายพรอมทั้งเสนอแนวทางในการพัฒนาบริการ
และการผลิตรายการขององคการ หรือการปรับ ปรุงแผนแมบทการบริหารกิจการและรายการของ
องคการใหสอดคลองกับความเปนจริงที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
มาตรา ๔๖ ให คณะกรรมการนโยบายจั ด ให มี คณะอนุ กรรมการรั บ และพิจ ารณาเรื่ อ ง
รองเรียนจากประชาชนในกรณีที่องคการ ผูผลิตรายการ หรือพนักงานหรือลูกจางขององคการกระทํา
การหรือผลิตรายการที่ขัดตอขอบังคับดานจริยธรรมของวิชาชีพตามมาตรา ๔๒ ทั้งนี้ โดยคณะอนุกรรมการ
รับ และพิ จารณาเรื่อ งรอ งเรีย นจากประชาชนตอ งพิ จารณา และตรวจสอบเรื่ อ งร องเรี ยนดัง กล า ว
อยางรวดเร็ว ถูกตอง และเปนธรรม

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๘ ก
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กระบวนการพิจารณาของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งจะตองครอบคลุมถึงวิธีการแกไข
หรือเยียวยาในกรณีที่มีการผลิตรายการที่ขัดตอขอบังคับดานจริยธรรมของวิชาชีพ รวมทั้งมีวิธีการแกไข
ขอความที่เปนเท็จ สิทธิการโตแยง และการขออภัยในกรณีที่เกิดความผิดพลาด
การรองเรียนตามกระบวนการตามมาตรานี้ไมเปนการลิดรอนสิทธิของประชาชนในการที่จะ
ใชชองทางอื่นตามกฎหมายเพื่อแกไขหรือเยียวยาตอกรณีที่มีการรองเรียนนั้น
มาตรา ๔๗ องคการตองจัดเก็บบันทึกตนฉบับของทุกรายการเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน
นับแตวันที่เผยแพรรายการนั้น
เมื่อรายการใดที่เปนเหตุใหเกิดกรณีพิพาทหรือรองเรียน ใหองคการเก็บบันทึกตนฉบับของ
รายการนั้นไวจนกวากรณีนั้นจะไดรับการพิจารณาจนเสร็จสิ้น
หมวด ๖
การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผล
มาตรา ๔๘ ให อ งค ก ารจั ด ทํ า บั ญ ชี ต ามหลั ก การบั ญ ชี ส ากลและตามหลั ก เกณฑ ที่
คณะกรรมการบริหารกําหนด และตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีและ
การพัสดุขององคการ และใหรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการนโยบายอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ในการตรวจสอบภายใน ให อ งค ก ารแต ง ตั้ ง พนั ก งานเพื่ อ ทํ า หน า ที่ ผู ต รวจสอบภายใน
โดยเฉพาะ และใหรับผิดชอบขึ้นตรงตอคณะกรรมการนโยบายตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด
มาตรา ๔๙ ใหองคการจัดทํางบการเงิน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยงบแสดงฐานะทาง
การเงิน งบรายไดและคาใชจาย และงบกระแสเงินสด สงผูสอบบัญชีภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวัน
สิ้นปบัญชีทุกป
ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่คณะกรรมการนโยบายแตงตั้ง
ดวยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีและประเมินผลการใชจายเงินและ
ทรัพยสินขององคการ ในรายงานผลการสอบบัญชีใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะหวาการใชจาย

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๘ ก
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ดังกลาวเปน ไปตามวัตถุป ระสงค ประหยัด คุม คาและไดผลตามเปาหมายเพียงใด แลวทําบัน ทึ ก
รายงานผลการสอบบัญชีตอคณะกรรมการนโยบาย
ใหคณะกรรมการนโยบายประสานงานกับสํานักงานการตรวจเงิน แผนดิน อยางสม่ําเสมอ
เกี่ยวกับแผนการตรวจสอบการเงิน และการปรับปรุงทบทวนเพื่อใหเปน ไปตามหลักเกณฑมาตรฐาน
เกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน
มาตรา ๕๐ เพื่อประโยชนในการสงเสริมการดําเนินการขององคการใหเกิดประสิทธิภาพ
เกิดผลสัมฤทธิ์ สรางความรับผิดชอบและความเชื่อถือแกสาธารณชนในกิจการขององคการ ตลอดจนมี
การติดตามความกาวหนาและการตรวจสอบการดําเนิน งานขององคการใหเปน ไปตามวัตถุประสงค
โครงการ และแผนงานที่ไดจัดทําไว ใหคณะกรรมการนโยบายจัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงาน
ประจําป โดยคณะกรรมการประเมินผลซึ่งเปนบุคคลภายนอกองคการ
การประเมิน ผลการดํ าเนิน งานจะต อ งแสดงข อเท็ จจริง ใหป รากฏทั้ งในดา นประสิ ทธิ ผ ล
ในดานประสิทธิภาพ ในดานการพัฒนาองคการ ในดานการสนับสนุน จากประชาชน จํานวนและ
ความพึงพอใจของผูรับชมหรือรับฟงรายการ และในรายละเอียดอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายจะได
กําหนดเพิ่มเติมขึ้น
มาตรา ๕๑ อยางนอยทุก ๆ สิบปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหองคการเสนอ
ใหมีการทบทวนที่มาของรายไดและสัดสวนของเงินบํารุงองคการใหมีความเหมาะสมกับความจําเปนใน
การดําเนินภารกิจขององคการ ทบทวนถึงความเหมาะสมในการใหองคการนําสงเงินสะสมสวนที่เกิน
จากความจําเปนกลับคืนเพื่อเปนรายไดแผนดินหรือจัดสรรคืนเพื่อเปนประโยชนตอสังคม และทบทวน
การสรางและสงเสริมการสื่อสารสาธารณะของประชาชนผานการดําเนินภารกิจขององคการ รวมทั้ง
เสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวของ
หมวด ๗
การตรวจสอบและควบคุม
มาตรา ๕๒ เพื่อเปนการตรวจสอบและควบคุมใหผูชมและผูฟงรายการไดรับบริการที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ และแสดงถึงความเปนกลางขององคการ ใหองคการทํารายงานผลการ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๘ ก
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ปฏิบัติงานประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภาภายในหกเดือนนับแตวันสิ้น
ปบัญชี และใหเผยแพรตอสาธารณชนดวย
รายงานตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองกลาวถึง
(๑) ผลงานขององคการในปที่ผานมาเมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายที่ตั้งไว
(๒) โครงการ แผนงาน และแผนงบประมาณสําหรับปถัดไป
(๓) ผังรายการในปที่ผานมา และแผนการที่จะเปลี่ยนแปลงผังรายการสําหรับปถัดไป
(๔) งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชี รายงานการตรวจสอบภายในและรายงานของ
คณะกรรมการประเมินผล
(๕) ขอมูลนิติบุคคลที่องคการเปนเจาของหรือถือหุนโดยตรงหรือโดยออ มและขอมูลของ
บุคคลที่องคการเขารวมกิจการหรือรวมลงทุน
(๖) รายการที่องคการใหการสนับสนุน การผลิตแกผูผลิตรายการอิสระ วิธีวาจางการผลิต
รายการ พรอมชื่อของผูผลิตรายการเหลานั้น และรายละเอียดในการเผยแพรรายการที่สนับสนุน
(๗) ความคิดเห็นที่ไดรับจากสภาผูชมและผูฟงรายการตามมาตรา ๔๕ และจากประชาชน
ทั่วไปและการปรับปรุงที่ดําเนินการตามความคิดเห็นที่ไดรับ
(๘) ขอมูลรองเรียนจากผูชมและผูฟงรายการ และผลและวิธีการการแกไข
หมวด ๘
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๕๓ ผูมีหนาที่สงเงิน บํารุงองคการผูใ ดไมสงเงินบํารุงองคการ หรือสงเงิน บํารุง
องคการไมครบถวนตามจํานวนที่ตองสง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับตั้งแตหาถึงยี่สิบ
เทาของเงินบํารุงองคการที่จะตองนําสง หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๔ ในกรณีผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล
ให ก รรมการผู จั ด การ ผู จัด การ หรื อ บุ ค คลใดซึ่ ง รับ ผิ ด ชอบในการดํา เนิ น งานของนิ ติบุ ค คลนั้ น
ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทํานั้นไดกระทํา
โดยตนมิไดรูเห็นยินยอมดวย
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มาตรา ๕๕ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหอธิบดีกรมสรรพสามิตหรือผูไดรับ
มอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิตมีอํานาจเปรียบเทียบได
มาตรา ๕๖ การกระทําใด ๆ ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเจาหนาที่ของรัฐไมวา
ทางตรงหรือทางออมอันมีลักษณะเปนการขัดขวางหรือแทรกแซงองคการใหเผยแพรรายการที่ขัดหรือ
แยงตอวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ หรือดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙ หรือ
ขอบังคับดานจริยธรรมของวิชาชีพที่ไดจัดทําขึ้นตามมาตรา ๔๒ ใหถือเปนการจงใจใชอํานาจหนาที่
โดยมิชอบและไมมีผลบังคับใช เวนแตเปนการกระทําเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๕๗ ให โ อนบรรดากิ จ การ อํ า นาจหน า ที่ ทรั พ ย สิน งบประมาณ หนี้ สิ ท ธิ
คลื่นความถี่ และภาระผูกพัน ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานสถานี
วิทยุโทรทัศนระบบ ยู เอช เอฟ และของสํานักงานบริหารกิจการสถานีวิทยุโทรทัศนระบบ ยู เอช เอฟ
เฉพาะกิจ (หนวยบริการรูปแบบพิเศษ) ที่อยูในความดูแลของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและ
กรมประชาสัมพันธในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับไปเปนขององคการ แตทั้งนี้ไมรวมถึงขอโตแยง
หรือขอพิพาทบรรดาที่มีอยูหรือที่อาจจะมีขึ้นระหวางสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกับบริษัท
ไอทีวี จํากัด (มหาชน) หรือบุคคลอื่นใดอันเนื่องจากหรือเพราะเหตุแหงสัญญาเขารวมงานและดําเนินการ
สถานีวิทยุโทรทัศนระบบ ยู เอช เอฟ และระหวางสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกับบริษัทสยาม
อิน โฟเทนเมนท จํ ากัด ฉบับลงวัน ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ไมว าจะเปน การดํ าเนิน การในชั้ น
อนุญาโตตุลาการหรือชั้นศาล แตใหองคการสนับสนุน คาใชจายอัน เนื่องจากการดําเนิน การเกี่ยวกับ
ขอโตแยงหรือขอพิพาทดังกลาวใหแกสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด
มาตรา ๕๘ ในวาระเริ่มแรก ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการจํานวนไมเกินหาคน
เพื่อปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการนโยบายเปนการชั่วคราวตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางกอนจนกวาจะมี
คณะกรรมการนโยบายตามพระราชบัญญัตินี้ และมิใหนํามาตรา ๑๗ มาใชบังคับ
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ใหค ณะกรรมการที่ป ฏิบัติ หนา ที่คณะกรรมการนโยบายตามวรรคหนึ่ง แตง ตั้งผู ทําหนา ที่
ผูอํานวยการไปพลางกอนจนกวาจะมีผูอํานวยการตามพระราชบัญญัตินี้ และมิใหนํามาตรา ๓๒ มาใช
บังคับ
ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทําหนาที่หนวยงานธุรการของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง
และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ประธานกรรมการมอบหมายไปจนกวาคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเห็นวา
องคการสามารถปฏิบตั ิหนาที่ได
มาตรา ๕๙ ในวาระเริ่มแรก ใหดําเนินการสรรหาคณะกรรมการนโยบายภายในหนึ่งรอย
แปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ โดยใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทําหนาที่
เปนหนวยงานธุรการในการสรรหา และใหคณะกรรมการนโยบายสรรหาผูอํานวยการโดยเปดกวางจาก
ผูที่มีความรูความสามารถตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
การสรรหาผูอํานวยการตามวรรคหนึ่งตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแต
วันที่คณะกรรมการนโยบายไดรับการแตงตั้ง
มาตรา ๖๐ ใหรัฐบาลจัดสรรทุนประเดิมใหแกองคการตามจํานวนไมเกินที่กําหนดไวใน
มาตรา ๑๒
มาตรา ๖๑ ในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศ น
แหงชาติตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม ใหองคการใชคลื่นความถี่ตามที่ไดรับโอนมาตามมาตรา ๕๗ และไดรับยกเวน
ไม ต องขอรั บ ใบอนุ ญาตประกอบกิจ การวิ ท ยุก ระจายเสี ย งและวิ ท ยุโ ทรทั ศ น ตามกฎหมายวา ด ว ย
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ไพบูลย วัฒนศิริธรรม
รองนายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรใหมีองคการสื่อสาธารณะ
ซึ่งทําหนาที่เป นผู นําในการผลิตและสร างสรรครายการข าวสารคุณภาพสูงที่จะเป นประโยชน ตอสาธารณะ
และสวนรวม โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อสงเสริมใหมีการใหขอมูลที่ถูกตองแทจริงและสมดุล
และมุ งยกระดั บการเรี ย นรู ข องประชาชนทุ กภาคส ว นให ก าวหน าทั น การเปลี่ ย นแปลงของโลก รวมทั้ ง
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและประเทศ และสรางความยั่งยืนใหแกความเปนพลเมืองและสังคมสวนรวม
ผานทางบริการขาวสารและสาระความรู นอกจากนี้เพื่อใหองคการเปนผูนําความรูในทางวิ ทยาการตาง ๆ
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติที่สงเสริมใหคนในชาติมีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
และเกิดความรักชาติ ภูมิใจในภาษา วัฒนธรรม และทองถิ่นของตนเอง และกระตุนและสงเสริมความคิดสรางสรรค
การผลิตรายการของผูผลิตรายการอิสระ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

